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                                        প্ররসি সবপ্তস)                  ০৫ আগস্ট’২০২১সি. 
 

 

বিভাগীয় প্রধানদের সভায় মেয়র 

চবসদের এেটি পয়সাও অপচয় ও নয়-ছয় হদে মেয়া যাদি না 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী সাসিষ্ঠাসনক অভ্যন্তেীণ আন্তঃসবভ্াগীয় িমš^য় ও চলমান কা পক্ররমে িকল মেরে 

জবাবসিসিিা এবং সশািসনক ¯^চ্ছিাে উ্ে গুরুত্বারো্  করে বরলন, োজ¯^ আিায় ও নাগসেকরিে কে সিরয় চসিরকে  াবিীয় কম পকাণ্ড ও কা প সনব পাি 

িম্পািন িয়। িাই এই সসিষ্ঠারনে একটি ্য়িাও অ্চয় ও অ্বযবিারেে িুর াগ মনই। সিসন সশ্ন করেন, আয়বর্দ্পক সকল্প বাস্তবায়ন করে সনকি 

অিীরি চসিক সনরজে ্ারয় িাাঁসিরয় ¯^সনভ্পে স্থানীয় িেকাে সসিষ্ঠান সিরিরব ¯^ীীকৃসি ম্রয়সিল। সকন্তু সক কােরণ আয়বর্দ্পক সকল্পগুরলা মক, মকন 

মলাকিান গুণরি িরচ্ছ এবং অরনক মিবা সসিষ্ঠান মবাঝায় ্সেণি িরলা। এে জবাব িংসিষ্ট সবভ্ারগে কম পকিপারিে সিরি িরব এবং বরি  াওয়া আয়বর্দ্পক 

সকল্পগুরলা ্ুনরুজ্জীসবি করে আসথ পক িেমিা বািারি িরব। আজ বৃিস্পসিবাে সবরকরল িাইগাে্ািস্থ মময়রেে অসিি করে সবভ্াগীয় ও শাখা 

সধানরিে িারথ সবভ্াগীয় কা পক্রম সবষরয় এক িভ্ায় সিসন এ কথা বরলন।  

সিসন আরো বরলন, মময়ে সিরিরব িাসয়ত্ব গ্রিরণে ্ে িিরজই স্পষ্ট িরয়রি ম , মকান-মকান সবভ্ারগ ও শাখায় সরয়াজনীয় িে জনবল মনই। আবাে মকান 

মকান সবভ্াগ ও শাখায় অসরয়াজনীয় বািসি জনবরলে আসধকয েরয়রি। অরনক মেরে মিবা কা পক্ররমে জনয আবশযক িেঞ্জাম ও িামগ্রী মনই। আবাে 

এও মিখা  ারচ্ছ অসরয়াজনীয় িেঞ্জাম ও িামগ্রী অবযবহৃি অবস্থায় ্রি আরি। অরকরজা অরনক  ানবািন আরি ম -গুরলা মমোমরিে নারম অথ প 

অ্চয় িরচ্ছ, এমনসক এগুরলাে জনয জ¦ীালানী িেবোি িরচ্ছ। এভ্ারবই অ্চরয়ে মাো বৃদ্ধর্দ্ অবযািি থকরি মিয়া  ায়না। এভ্ারব সকিুরিই একটি 

িেকাসে মিবা িংস্থা চলরি ্ারে না। মরন িরচ্ছ সসিষ্ঠানটিে লালবাসি জ¦ীালারনাে জনয শরিযে সভ্িরেই ভু্ি েরয়রি। এই ভু্ি আমারিেরক িািারি িরব।  

এ সিরে সিসন উরেখ করেন, চসিরকে সিএনদ্ধজ সিসলং মস্টশনটি িবরচরয় বি আয়বর্দ্পক সসিষ্ঠান সিরলা। এখান মথরক গযাি সনরি  এক িময় আলমাি 

সিরনমা, বযািােী গসল িরয় ্ল্টন মোড ্ পন্ত  ানবিরনে লাইন ্িরিা। সকন্তু এখন এিা মলাকিানী সসিষ্ঠারন ্সেণি িরয়রি এবং আয় িািাই 

কম পচােীরিে মবিন সিরি িরচ্ছ। সায় িকল আয়বর্দ্পক সকরল্পে একই অবস্থা িৃশযমান। এখন মথরক এই সকল্পগুরলাে আয়-বযারয়ে সিরিব সনরজরিে 

কারিই থাকরব এবং কর্ পারেশরনে সিিাব শাখায় চুিান্ত সসিরবিন ্াঠারি িরব। একই ভ্ারব চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন ্সেচাসলি সশো-সসিষ্ঠারনে আয়-

বযারয়ে জবাব সিসিিা সনদ্ধিি কেরি িরব এবং সসিষ্ঠানগুরলাে গুণগি মান োোয়ে িায়-িাসয়ত্ব সশেক-কম পচােীরিেই সনরি িরব। সিসন মশক সনধন ও 

্সেষ্কাে-্সেচ্ছন্নিা সবষরয় বরলন, এ মেরে ম  অিেসি, েæটি ও অবযবস্থা্না েরয়রি মিগুরলা কাটিরয় উঠরি িংসিষ্ট সবভ্াগরক ম  সনরিপশনা মিয়া 

িরয়রি িা অনুিৃি না িরল িাসয়ত্ব সা)রিে ককসিয়ি সিরি িরব। মময়ে সিটি কর্ পারেশরনে িকল কম পকিপা-কম পচােীরক করোনা িংক্রমারণে উচ্চিাে 

বৃদ্ধর্দ্ মমাকারবলায় অস্ পি িাসয়ত্ব ্ালরনে মেরে  ারি মকান বযািযয় িৃটষ্ট না িয় মি বযা্ ারে িজাগ থাকাে আিŸীান জানান। সিসন আগামী ১৫ আগস্ট 

জািীয় মশাক সিবরি করোনা িংক্রমণকালীণ উি্ভূ্ি ্সেসস্থসিরি িেকাসে সনরিপশনা অনু ায়ী চসিরকে গৃিীি কম পিূসচরি িকলস্তরেে কম পকিপারিে অংশ 

গ্রিরণে বাধযবাধকিা কথা স্মেণ কসেরয় মিন।  

িভ্ায় বক্তবয োরখন-সধান সনব পািী কম পকিপা মুিাম্মি শিীিুল আলম, সধান োজ¯^ কম পকিপা মমািাম্মি নজরুল ইিলাম, সধান সরকৌশলী েসিকুল ইিলাম 

মাসনক, সধান সশো কম পকিপা লুৎিুন নািাে, অসিঃ সধান সিিাব েেণ কম পকিপা িুমায়ুন কসবে মচৌধুেী, সধান ্সেচ্ছন্ন কম পকিপা শসিকুল মান্নান সিদ্ধিকী 

স শু সমুখ।  

 

 

চসিরকে ভ্রামযমান আিালি 

স্বাস্থযসবসধ অমানয কাোয় 

১৫ বযদ্ধক্তরক জসেমান 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে উরিযারগ আজ বৃিস্পসিবাে নগেীে সবসভ্ন্ন এলাকায় ভ্রামযমাণ আিালি ্সেচাসলি িয়। সিটি কর্ পারেশরনে সনব পািী 

মযাদ্ধজরেি মারুিা মবগম মনলী ও মস্পশাল মযাদ্ধজরেি জািানাো মিেরিৌরিে মনিৃরত্ব নগেীে আন্দেসকো, মমাসমন মোড, জামালখান, এনারয়ি বাজাে, 

বািালী মোড, সবআেটিসি মমাি, কিমিলী, সডটি মোড ও মিওয়ানিাি এলাকায় করোনা ভ্াইোি জসনি মোরগে সবস্তাে মোরধ িেকাসে স্বাস্থযসবসধ অমানয 

কোয় সনব পািী মযাদ্ধজরেি মারুিা মবগম মনলী ্সেচাসলি অসভ্ ারন ০৮ বযদ্ধক্তে সবরুরর্দ্ মামলা রুজ ু্ূব পক ১ িাজাে ৯ শি িাকা এবং একই অ্োরধ 

নগরেে দ্ধজইসি, ২নং মগইি, মগালা্ ািাি মমাি, সবর্ত্পক মমাি ও বারয়দ্ধজি মবাস্তামী মোড এলাকায় মস্পশাল মযাদ্ধজরেি জািানাো মিেরিৌি ্সেচাসলি 

অসভ্ ারন ০৭ বযদ্ধক্তে সবরুরর্দ্ মামলা রুজ ু্ূব পক ১ িাজাে ৩ শি িাকা জসেমানা কো িয়। এই িময় ্থচােীরিে মারঝ মাস্ক সবিেন কো এবং করোনা 

ভ্াইোি সসিরোধকরল্প স্বাস্থযসবসধ িম্পরকপ িরচিন কো িয়। 

অসভ্ ারন মডেু মথরক চট্টগ্রামবািীরক িুেো সিরি সনম পাণাধীন ভ্বনিি সবসভ্ন্ন স্থা্ না ্সেিশ পন কো িয় এবং ্াসন জরম  ারি এসডি মশা জন্ম সনরি না 

্ারে মি সবষরয় িজাগ থাকাে জনয িংসিষ্ট িবাইরক সনরিশ পনা সিান কো িয়। অসভ্ ারন মযাদ্ধজরেিগণরক িিায়িা করেন সিটি কর্ পারেশরনে িংসিষ্ট 

সবভ্ারগে কম পকিপা-কম পচােী ও চট্টগ্রাম মমররা্ সলিন ্ুসলশ িিিয বৃন্দ। 

 

স্বাক্ষবরে/- 

 প্রকালাম মচৌধুেী   

জনিংর াগ কম পকিপা প্রঅসিসেক্ত িাসয়ত্ব  

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশন 

মমাবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩ 

মশখ িাসিনাে মূলনীসি 

গ্রাম শিরেে উন্নসি 

 


